
Ända sedan Materia grundades har deras möbeldesign lämnat ett tydligt avtryck i den
offentliga miljön.

Visa i webbläsare

Pressrelease 2018-02-06

Materias designnyheter formar 2018.
Ända sedan Materia grundades har deras möbeldesign lämnat ett tydligt avtryck i den
offentliga miljön. Formgivning som förenklar för användaren är fortsatt lika aktuell. Nu
introducerar Materia ytterligare designnyheter som är redo att ta plats i ett redan brett
sortiment av möbler och accessoarer för den moderna arbetsplatsen. Dessutom får
utvalda möbler fler färgval som standard genom konceptet Colours by Materia.

Vagabond
Mångsidigheten är det som utmärker Vagabond. Bordet förflyttas lätt på hjulen och kan
bland annat användas som mötesbord och arbetsbord. Det kan också bli en matplats i
pausrummet eller på restaurangen. Gavlarna fungerar som anslagstavlor och de
medföljande magneterna kan användas för att hänga bilder, meddelanden eller skisser
direkt på stativet. Upptill finns även ett stag som kan användas för att hänga lampor, växter
eller andra inredningsdetaljer.

Design: Marie Oscarsson

Motus
På den här pallen är det funktionen som skapat formen. Den välvda tapetserade sitsen ger
en ökad komfort och utformningen gör att det går att sitta rakt eller gränsle som på en
sadel. Pallen är utrustad med hjul, vilket bidrar till ett mer aktivt och rörligt sittande.

Design: Marie Oscarsson

Uni
Uni är en ny bordsserie formgiven för både mindre och större sittningar. Uni finns med
kryssfot eller T-fot i olika storlekar, höjder och utföranden. Det stora utbudet gör
bordsserien mycket flexibel och den passar in i allt från mötesrum till kafeterior, mingelytor
och föreläsningssalar.

Design: Axel Bjurström

Pax
Pax präglas av en böljande form som ger hög sittkomfort på en liten yta. Armstöden viker
ner mot sitsen precis i tid för att ge plats att röra benen i sidled, och övergången mellan
rygg- och armstöd påbörjas just så att inte stolsryggen stör armbågen. Helheten ger en stol
som är formgiven för att följa och avlasta kroppen. Pax har ett formsprutat plastskal och
går att beställa utan klädsel alternativt med klädd sits eller som helklädd.

Design: Fredrik Mattson

Crest
Crest går en fin balansgång mellan öppenhet och slutenhet. Utvecklad för arbete i
offentliga miljöer ger den insynsskydd samtidigt som den bjuder in till samtal och
interaktion. För att åstadkomma effekten är ryggpanelen lite högre än ryggplymåerna.
Tapetsering av olika klädslar på insida respektive utsida förstärker känslan av att man sitter
i soffan och inte på den. Crests olika moduler kan kombineras för att skapa olika
möbleringar, allt från traditionella två- eller tresitsiga soffor till stora och oregelbundna
former.

Design: Mattias Stenberg

Fox
Fox är en stol/karmstol där form och material möts i ett okomplicerat språk. Nytt för i år är
att vi nu som tillbehör lanserar en skrivskiva i svart kompaktlaminat med svart kärna samt
infästning och arm av stål i svart pulverlack. Skrivskivan kan monteras på antingen höger
eller vänster sida.

Design: Carl Öjerstam

Colours by Materia
Flexibilitet är centralt för oss. Därför har vi alltid erbjudit möjligheten att anpassa våra
produkter i materialval och färg. Nytt för i år är att vi nu genom konceptet Colours by
Materia, CbM, erbjuder åtta olika färger som standard, till fyra av våra produkter. Rosa,
rödorange, stormblå, grön, vit, grå, mörkgrå och svart är kulörer som är noga utvalda för
att upplevas lika aktuella idag som framåt i tiden. CbM speglar Materias identitet och
urvalet har gjorts tillsammans med några av Sveriges mest framstående arkitekter.
Färgerna matchar också varandra vilket gör det enkelt att kombinera olika färger inom
skalan.

Produkterna som har CbM som standard är Neo Lite barpall, stol och karmstol samt Pax
stol, pallen Motus och soffan Crest. Neo Lite och Pax får en helt monokrom känsla, där
stolens formsprutade plastskal och stativ har samma kulör. För Motus och Crest, som har
klädsel i tyg eller läder, är det stativet som får kulören.
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